
คู่มือ การใช้งาน Page365



ส่ิงท่ีคุณจะได้รู้จากคู่มือการใช้น้ี
• การสมัครใช้งาน Page365 
• การคุยกับลูกค้าผ่าน Page365 
• การเชื่อมต่อ Line 
• การใช้งานและออกบิลออนไลน์ 
• การใช้งาน ‘คำตอบอัตโนมัติ’ 
• การจัดการข้อมูลลูกค้า 
• การพิมพ์ใบสั่งซื้อ 
• การพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ 
• ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Page365



การสมัครใช้งาน



1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://get.page365.net 
2. คลิกปุ่ม ‘สมัครใช้ฟรี’ บนหน้าแรกของเว็บไซต์

https://get.page365.net


เมื่อคลิกปุ่ม ‘สมัครใช้งานฟรี’ บนหน้าเว็บ https://get.page365.net แล้ว 
คุณจะเจอกับหน้าอธิบายการขออนุญาตเชื่อมต่อกับ Facebook สำหรับข้อมูล 3 ขั้นตอน 

ให้คลิกปุ่ม ‘สมัครใช้งานผ่าน Facebook’ เพื่อดำเนินการต่อไป

https://get.page365.net


เมื่อคุณคลิกอนุญาต 3 ขั้นตอนเพื่อเชื่อมต่อ Facebook เรียบร้อยแล้ว 
ให้คลิกเลือกเพจที่ต้องการเปิดการใช้งานในหน้านี้ได้เลยค่ะ



การคุยกับลูกค้าผ่าน Page365



เมื่อคุณได้ทำการเลือกเพจและโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
ระบบจะนำคุณเข้าสู่หน้าการใช้งานหลักของ Page365 

ให้คุณเลือกคลิกที่บทสนทนาที่ต้องการดู



เมื่อคุณคลิกเลือกบทสนทนาที่ต้องการดูแล้ว รายละเอียดของบทสนทนานั้นๆจะปรากฏที่
หน้าต่างตรงกลาง และคุณสามารถพิมตอบโต้กับลูกค้าได้เสมือนอยู่บนเฟสบุ๊ค หรือ ไลน์



การจัดการบทสนทนา
Page365 จะช่วยรวบรวมบทสนทนาของร้านจากทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นกล่องข้อความ
ใน Facebook, Comment บน Facebook และข้อความจาก Lineให้มาอยู่ในที่เดียว 
และยังจำแนกสถานะของบทสนทนาได้อีกด้วย



การเช่ือมต่อ Line
การเชื่อมต่อกับ Line นั้นปลอดภัยและสะดวกสบาย เพียงแค่ 
1. คลิกที่ชื่อเพจมุมขวาบนของจอ 
2. เลือก ‘ตั้งค่า’ 
3. เลือกแถบ ‘LINE’ 
4. Log-in ด้วยบัญชีผู้ใช้ (ระบบจะทำการเชื่อมต่อและเข้ารหัส)



การออกบิลด้วยระบบ Page365



เมื่อมีการสั่งซื้อจากลูกค้า ให้คลิกปุ่ม ‘เปิดบิลใหม่’ ในแท็ปด้านขวา



เมื่อกดปุ่มเปิดบิลแล้ว คุณสามารถเพิ่มสินค้า ใส่ราคาสินค้าและจำนวนชิ้น



นอกเหนือจากนั้นแล้ว คุณยังสามารถแก้ไขข้อมูลในบิลอย่างเช่น การ
ใส่ค่าส่ง การเพิ่มชื่อที่อยู่ลูกค้า และการเปลี่ยนสถานะของบิล ก่อน
คลิกส่งบิลให้ลูกค้า



เมื่อคุณได้ทำการแก้ไขข้อมูลในบิลจนเสร็จเสร็จสิ้นและได้ทำการ ‘บันทึก’  
คุณสามารถส่งบิลให้กับลูกค้าได้ทันที โดยการคลิก ปุ่ม ‘ส่งให้ลูกค้า’



เมื่อคุณส่งบิลแล้ว

ลูกค้าจะสามารถเช็คข้อมูลทุกอย่างใน Link เดียว



ทุกครั้งที่ลูกค้าสั่งซื้อ คุณใช้วิธีไหนในการจำว่า 
สั่งซื้ออะไรบ้าง ยอดเท่าไหร่ และโอนหรือส่ง
แล้วหรือยัง? บางคนใช้จดใส่กระดาษ หลาย
คนใช้บันทึกใน Excel แต่จะดีกว่าไหม ถ้า 
Page365 ช่วยคุณจำแถมจัดการอย่างเป็น
ระเบียบ ไม่ต้องห่วงว่าจะลืมหรือตกหล่น เช็ค
สถานะทุก Order ในหน้าเดียวได้เลย!




ใช้งาน ‘คำตอบอัตโนมัติ’



‘ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ’ คืออะไร?

ระบบนี้จะช่วยคุณตอบคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุด
ในการขายของออนไลน์ 5 คำถาม นั่นคือ: 
!

1. หน้าร้านอยู่ที่ไหน 
2. ชำระเงินอย่างไร 
3. มี Line หรือไม่? / ขอ Line ID 
4. ขอเบอร์โทรศัพท์ 
5. คิดค่าส่งอย่างไร?



วิธีการใช้ ‘ระบบตอบคำถามอัตโนมัติ’
1. คลิกที่ชื่อเพจมุมขวาบนของจอ 
2. เลือก ‘ตั้งค่า’ 
3. เลือกแถบ ‘โต้ตอบอัตโนมัติ’ 
4. คลิก ‘Off’ ให้เปลี่ยนเป็น ‘On’ เพื่อเปิดการ

ใช้งานคำตอบอัตโนมัติ 
5. พิมคำตอบที่คุณต้องการ 
6. คลิก ‘บันทึก’ เพื่อเก็บข้อมูล



การจัดการข้อมูลลูกค้า



ทุกครั้งที่มีการซื้อขาย ก็จะต้องมีการส่ง แต่ต้อง
เหนื่อยเลื่อนหาใน Facebook ทุกครั้ง หรือถาม
ลูกค้าใหม่ทุกครั้งก็ไม่ไหวนะ Page365 จึงนำ
ระบบนี้มาให้ เพื่อให้บันทึกที่อยู่ของลูกค้าทุกคน
เอาไว้ ส่งอีกครั้งเมื่อไหร่ก็พิมพ์ออกมาได้เลย ไม่
ต้องหา ไม่ต้องจัดใน Word ให้ยุ่งยาก



การจัดกลุ่มลูกค้าโดยใช้ Tag

การติด Tag สามารถทำได้โดย คลิกเลือกบทสนทนาของลุกค้าที่
ต้องการติด Tag แล้วคลิกปุ่ม ‘เพิ่มแท็ก’ 



การจัดกลุ่มลูกค้าโดยใช้ Tag

การติด Tag จะช่วยให้คุณจัดกลุ่มลูกค้าเพื่อช่วยให้การจัดการง่ายขึ้น 
เช่น การติด Tag ลูกค้าที่ Pre-order, ลูกค้าที่โอนแล้วรอส่ง, ลูกค้าประจำ
ที่มีสิทธิพิเศษบางอย่าง เป็นต้น

คุณยังสามารถเพิ่มประเภท
ของ Tag ได้ด้วยตัวเอง และ
ยังสามารถเลือกส่ง
ข้อความให้ลูกค้าเฉพาะ
กลุ่มอีกด้วย



การพิมพ์ใบส่ังซ้ือ

คลิก ‘พิมพ์ใบสั่งซื้อ’ 
ในหน้าต่างบิล

ระบบจะสร้างบิลในรูป
แบบ PDF เพื่อให้การ
พิมพ์สะดวกสบายขึ้น



การพิมพ์ใบจ่าหน้าพัสดุ

1. หน้าการใช้งานหลัก 
เลือกแถบ ‘บิล’

2. คลิกเลือกดูเฉพาะ
สถานะ ‘เตรียมส่ง’

3.คลิก ปุ่ม ‘พิมพ์ใบจ่า
หน้า’



ข้อมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับ Page365

• เริ่มต้นกับ Page365 
• คำถามที่พบบ่อย 
• ทำไมเราถึงฟรี? 
• ความปลอดภัยของระบบ Page365 
• ติดต่อ Support ได้ที่ hi@page365.net 
• Like us on fb.com/page365app

https://get.page365.net/categories/getting-started/
https://get.page365.net/?s=
https://get.page365.net/whyfree/
https://get.page365.net/high-security-standard/
mailto:hi@page365.net
https://www.facebook.com/page365app


ขอบคุณท่ีไว้วางใจ Page365  ตัวช่วยร้านค้าออนไลน์ 
กว่า 17,000+ ร้านเลือกใช้


